
 
 
 

 
 

 صحيح البخاري

 كتاب بدء الوحي
 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=
 
 
 

   
 

                           

  المكان: هـ٢٨/١٠/١٤٣٠ تار�خ المحاضرة:



 
 

 
 

=ÚÑf=i_k‘F=ÏvÈÿ^٥۷E= ٢ 

 
 

هالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�ات  
الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله 

 وأصحا�ه أجمعین، أما �عد:

"�قول العیني: الوحي"؟  فما مناسبة الحدیث للترجمة "بدء قد انتهینا من الكالم على سند الحدیث،
 ؟�تاب أمهو �اب  "، تقدم الكالم، هلوجه مناسبة إیراد هذا الحدیث في هذا الباب

 ...........طالب:
 "�اب بدء الوحي"؟ أمهل هو "كتاب بدء الوحي" 

 .............طالب:
 نعم.

 .........طالب:
بن حجر تكلمنا في هذا اال، هو في الغالب یر�ده مقدمة، مقدمة للكتاب ولیس �كتاب. لذلك 

بة إیراد هذا الحدیث في هذا "�قول العیني: وجه مناسو�سطنا القول في الدروس األولى، ولذا 
وجه مناسبة إیراد هذا  الباب، هو: أن فیه إشارًة إلى أنَّ ابتداء نزول القرآن �ان في رمضان.

. فكان الحدیث في هذا الباب، هو: أن فیه إشارًة إلى أنَّ ابتداء نزول القرآن �ان في رمضان
علیه، فلما �ان العام الذي یتعاهده في �ل سنة، فیعارضه �ما نزل  -علیه السالم–جبر�ل 

ها  -رضي هللا عنها–توفي فیه عارضه �ه مرتین، �ما ثبت في الصحیح، عن فاطمة  وعن أمِّ
"، �عني: نزوله في رمضان وزوجها، وصلى هللا وسلم على أبیها، و�ان هذا من أحكام الوحي

كٌم من حكم من أحكامه، نزول الوحي في رمضان، نزول القرآن وهو الوحي في رمضان، ح
 أحكاِمِه والباب في الوحي. هذا �الم العیني.

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِه {في قوله تعالى:  -رحمه هللا تعالى–بن �ثیر ا"�قول الحافظ 
�الم �ثیر ألهل العلم في هذه المسألة وفي شيء من اإلشكال، فننتبه  هفی]" ١٨٥[البقرة: }اْلُقْرآنُ 

} َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ { بن �ثیر في تفسیر قوله تعالى:ا ، "�قول الحافظلهذا
شهر الصیام من بین سائر الشهور �أن اختاره من بینهن إلنزال القرآن  تعالىاآل�ة: �مدح 

�أنه الشهر الذي �انت الكتب اإللهیة تنزل فیه  و�ما اختصه بذلك فقد ورد الحدیث العظیم،
الشهر الذي �انت الكتب اإللهیة تنزل فیه على األنبیاء. �عني: في رمضان،  بیاء".على األن

�عني لیس هذا من خصائص القرآن، بل جمیع الكتب اإللهیة �انت تنزل في رمضان. �الم 
ل هذا الكالم على حدیث ضعیف ذ�ره الحافظ  أممستقیم  رحمه هللا –بن �ثیر اغیر مستقیم؟ معوَّ

حدثنا أبو سعید مولى بني هاشم، حدثنا عمران أبو  :-رحمه هللا–م أحمد "قال اإلما -تعالى
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 -صلى هللا علیه وسلم–العوَّام عن قتادة عن أبي فلیٍح عن واثلة بن األسقع، أن رسول هللا 
ُأنِزلت صحف إبراهیم في أول لیلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضین من رمضان، «قال: 

 "»ت من رمضان، وأنزل هللا القرآن ألر�ٍع وعشر�ن خلت من رمضانواإلنجیل لثالثة عشرة خل
 ألر�ع وعشر�ن خلت من رمضان، �عني لیلة القدر في تلك السنة هي لیلة خمسة وعشر�ن،

دیث ضعیف، هذا من التعلیق على وهو ح ".وأنزل هللا القرآن ألر�ٍع وعشر�ن خلت من رمضان"
لعوام، وهو ممن ال �حتمل �ه عمران والقطان أبو ا بن �ثیر، أقول: هو حدیث ضعیف تفردام كال

"أما  بن �ثیر:ابن معین في روا�ة، ثم قال الحافظ اود والنسائي والعقیلي و تفرده، وضعفه أبو دا
مع  منها على النبي الذي ُأنزل علیه جملة واحدة". لتوراة والز�ور واإلنجیل فنزل �لٌّ الصحف وا

هذا الكالم، وأنه ال دلیل علیه. وال مانع أن  -في "االتقان" كما ذ�ر السیوطي-أن �عضهم یناقش 
 ما یرده؟یه ا �القرآن. ف �القرآن. منجمً �كون منزًال 

 نعم؟
 .......طالب:
 كیف؟
 .......طالب:

 �قول؟ ماذا
 .للمسألةتعرض  هما فیجملة واحدة، لكن 

 .......طالب:
 موسى ما �حتاج أنزل علیه األلواح مرة واحدة.

 ا، قالوا: ...تغرب الكفار العهد الذي �ان �عرفونه أنه  ینزل منجمً طالب: اس
 جاء �األلواح. موسى الكلیم -جل وعال–موسى نزل �األلواح، من عند هللا 

"أما الصحف والتوراة والز�ور واإلنجیل فنزل �ل منها على النبي الذي أنزل علیه جملة قال: 
دة إلى بیت العزَّة، من السماء الدنیا، و�ان ذلك في واِحَدة، وأما القرآن فإنما نزل جملًة واح

شهر رمضان في لیلة القدر منه. وأما القرآن فإنما نزل جملًة واحدة إلى بیت العزَّة، من 
ِإنَّا {: -جل وعال–السماء الدنیا، و�ان ذلك في شهر رمضان في لیلة القدر منه �ما قال 

 ]."١قدر:[ال} َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ 
 ......طالب:

 إلى السماء الدنیا، و�ان ذلك أنما ُأنزل.
ما  ه": �عني: الذي هو جزء من السماء الدنیا، ما فی"فإنما نزل جملة واحدة إلى بیت العزة 

 �منع.
} ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ { �ما قال تعالى: و�ان ذلك في شهر رمضان في لیلة القدر منه"
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مع أن المفسر�ن في هذه اآل�ة ]"، ٣[الدخان: }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مَُّباَرَكةٍ {]، وقال: ١لقدر:[ا
جمٌع منهم �قول: اللیلة المبار�ة هي: لیلة القدر أو لیلة النصف من شعبان. مع أنه ال یوجد دلیل 

نزل في لیلة القدر، ونزل فیها سورة یدل على أنها لیلة النصف، و�نما الدلیل القطعي دلَّ على أنَُّه 
] فالقول �أنها لیلة ١٨٥[البقرة: }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ {مستقلَّة. وأنزل القرآن 

على ما –بل هو مردود، و�ن �ان في �الم الدهلوي  ،النصف من شعبان هذا ال �عضده دلیل
 ما �شیر إلى شيء من هذا. -سیأتي
ًقا �حسب الوقاِئع على رسول هللا "ثم نز هكذا ُرِوي من غیر  -صلى هللا علیه وسلم–ل �عده مفرَّ

�عني: یثبت عن ابن عباس أنه نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى وجه، عن ابن عباس". 
بیت العزَّة، للسماء الدنیا، هذا یثبت عن ابن عباس، لكن هل هو من قوله؟ وهل فیه مجال 

 -جل وعال–لكن اإلشكال في هذا أنه �قتضي أن القرآن لم �كن الكالم �ه من ِقَبل هللا  لالجتهاد؟
ُ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي { -جل وعال–على حسب الحوادث. �عني: في مثل قوله  َقْد َسِمَع للااَّ

عثة. وهذا یؤثِّر ] نزلت في بیت العزَّة في أول البعثة، في أول رمضان من الب١[المجادلة: }َزْوِجَها
 –النوع لكنه متجدد األحاد. یتكلم �المه قد�م -جل وعال–على مذهب عامَّة سلف األمة: أن هللا 

متى أراد �یفما أراد متى شاء. �ون القرآن نزل �امًال من اللوح المحفوظ إلى بیت  -جل وعال
جل –ن قال: إن هللا وهل �عضد قول م -عامة السلف هذا قولهم–العزَّة یِرد على قول الجمهور 

 تكلم في األزل وال یتكلم، فكالمه قد�م غیر متجدد اآلحاد؟ -وعال
 .....طالب:

 نعم
 .....طالب:
 لماذا؟
 .....طالب:

 -علیه الصالة والسالم–ینزل �ه على النبي  -علیه السالم–الكتا�ة شيء وتكلَّم �ه، لكن جبر�ل 
 مباشرة؟ -جل وعال–دنیا أو من �الم هللا من المكتوب المنزل إلى بیت العزة في السماء ال

 طالب: من �الم هللا.
 و�نزاله إلى بیت العزة؟  إًذا فما �عني �تابته �امالً 

 ......طالب:
 ؟نعم

 .....طالب:
 ؟ماذا

 ......طالب:
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 �عني في لوح محفوظ، هل المقصود أن القرآن المجید �له مكتوب في اللوح المحفوظ من األزل؟ 
 ؟نعم

 ............طالب:
ینص علیه، المسألة مسألة صیانة مذهب سلف هذه األمة، �عني: ما أجمع علیه  ماذالكن الكالم 

یتكلم  متى شاء إذا شاء، و�نزِّل على حسب الحوادث  -جل وعال–سلف هذه األمة من أن هللا 
ها، مثل ما قلنا في  ُ َقْوَل الَِّتي ُتَجاِدُلَك ِفي {ما �خصُّ ]، �عني ١[المجادلة: }َزْوِجَهاَقْد َسِمَع للااَّ

 حكم المسألة.  -جل وعال–عائشة ما تسمع المجادلة، فأنزل هللا 
  .........طالب:

 وهي مكتو�ة؟
 ............طالب:

�علم ما �ان وما �كون،  -جل وعال–هذا ما أحد ینكر أن هللا  -جل وعال–�عني ما في علم هللا 
 وما لم �كن، مراتب القدر معروفة. 

 .........لب:طا
 .نعم

 ........طالب:
 .نعم

 ........طالب:
 طیب، هل �طلع علیه الملك قبل وقوعه وقبل أن �أمر هللا �ه؟

 ال. طالب:
ذا �الم ابن عباس معروف همن اللوح المحفوظ إلى بیت العزة،  المسألة مسألة إنزال القرآن �امًال 

 لعلماء �ختلفون فیه.ولذلك ا -صلى هللا علیه وسلم–لیس �مرفوع إلى النبي 
 ........طالب:

 هذا قول، ذ�ره أو شأنه في اللوح المحفوظ هذا قول �عني.
 ..........طالب:

 ؟نعم
 .......طالب:
ا �حسب "ثم نزل �عده مفرقً  قال أهل العلم، ماذا نرى ، خلونا سیأتي�الم شیخ اإلسالم،  سیأتي

ِوَي من غیر وجٍه عن ابن عباٍس �ما هكذا رُ  -صلى هللا علیه وسلم–الوقائع على رسول هللا 
قال إسرائیل عن السّدي عن محمد ابن أبي المجاهد، عن مقسم عن ابن عباس أنه سأله 

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي {: -جل وعال-، �عني: قوله عطیة بن األسود فقال: وقع في قلبي الشك"
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ِإنَّا { ]، وقوله:١[القدر:} ْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ ِإنَّا أَ {]، وقوله:  ١٨٥[البقرة: }ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ 
"وقد نزل في شوال، ونزل في ذي القعدة، وفي ذي ]، ٣[الدخان: }َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مَُّباَرَكةٍ 

 –َنة، �عني: �ونه نزل على النبي. �عني نزل في أ�ام متفرقة من السَّ الحجة، والمحرم، وصفر"
ا، لكن الكالم في �ونه نزل جملًة، هذا ُمجمع على عدمه، إنما نزل منجمً  -والسالم علیه الصالة

نیا، وصح عن ابن عباس، لكن هل هو من رأ�ه؟ أو نقول: هذا ال  إلى بیت العزَّة في السماء الدُّ
"وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة، یدخله االجتهاد، فله حكم الرفع؟ وقد نزل 

لمحرم، وصفر، وشهر ر�یع. فقال ابن عباس: أنه نزل في رمضان في لیلة القدر في وفي ا
". �عني: أنزل لیلة مبار�ة جملة واحدة، ثم ُأنزل على مواقع النجوم ترتیًال في الشهور واأل�ام

ًما في الشهور واأل�ام.ا، ثم أنزل ترتیًال إلى بیت العزة مكتو�ً  بن ا"رواه بن أبي حاتم، و   منجَّ
بن عباس قال: أنزل القرآن في النصف او�ه، وهذا لفظه، وفي روا�ة سعید بن جبیر عن مرد

 من شهر رمضان".
 أشغلتنا جواالت الحاضر�ن.

علینا أن ننتبه للدرس، إما أن یوضع الجوال على الصامت أو �غلق أو شيء من إن �ان هناك 
ل الرنة خفیفة، ما تؤثر على �قلقه و�شغله، �مكن أن �جع ا�عني اإلنسان ینتظر خبرً  ،ضرورة

 أحد.
"عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنیا، فُجعل في 

�عني: اإلشكال  في عشر�ن سنة". -صلى هللا علیه وسلم–بیت العزَّة، ثم أنزل على رسول هللا 
جبر�ل �أخذه من هذا ا على حسب الحوادث والوقائع، هل �ان في �ون جبر�ل ینزل �ه منجمً 

یتكلم �ه مباشرًة فینزل جبر�ل �ما �خص هذه  -جل وعال–المنزل إلى بیت العزة، أو من هللا 
 الحادثة؟
 ......طالب:

 ما فائدة إنزاله إلى بیت العزة؟ف�عني: إذا قلنا من عند هللا مباشرة، 
 تقان".ذ�ر السیوطي فوائد �ثیرة في "اإل

 ......طالب:
 كیف؟
 .....طالب:

 نعم.
 ......طالب:
 ؟كیف

 ........طالب:
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م �ه مباشرة یتكل -جل وعال–ما �ظهر، ما �ظهر، ال، یتفقون على أنه �أخذه مباشرة من هللا 
 .-علیه الصالة والسالم–ه جبر�ل للنبي �سمعه جبر�ل، ثم �قرئ

ل: في عشر�ن سنة، لجواب �الم الناس. قا -صلى هللا علیه وسلم–"ثم أنزل على رسول هللا 
وفي روا�ة عكرمة عن ابن عباس، قال: أنزل القرآن في شهر رمضان في لیلة القدر، إلى هذه 

 ".السماء الدنیا جملة واحدة، و�ان هللا
 ، وفیه ما سیتكلم هللا �ه �أحایینه؟نه أنزل إلى بیت العزة �امًال هل �صح أن �قال: إ �قول:

لة، ال، الذین یثبتون یتبنون هذا القول هم في المسأ هذا هو محل اإلشكالهذا هو محل اإلشكال، 
رحمه –بن عباس، وسلموا، وشیخ اإلسالم ا لیسجماهیر أهل العلم، الذین اعتمدوا هذا القول 

بیت العزة لیس فیه معارضة لما علیه سلف هذه  إلى یرى أنه لیس فیه معارضة، �ونه أنزل -هللا
. "و�ان هللا �حدث لنبیه اء إذا شاء �یفما شاءش تىیتكلم م -جل وعال–األمة وأئمتها من أن هللا 

ما �شاء، وال �جيء المشر�ون �مثل �خاصمون �ه إال جاءهم هللا �جوا�ه، وذلك في قوله: 
َل َعَلْیِه اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدةً { ِلَك ِلُنَثبَِّت ِ�ِه ُفَؤاَدَك �َ  َوَقاَل الَِّذیَن َ�َفُروا َلْوَال ُنزِّ  "}َتْرِتیًال  اهُ َوَرتَّْلنَ  ۖ◌ ذَٰ

 ]، �ذلك: �عني أنزلنه �ذلك منجًما.٣٢[الفرقان:
الحافظ  -رحمه هللا–]، ثم قال ٣٣[الفرقان: }َوَال َ�ْأُتوَنَك ِ�َمَثٍل ِإالَّ ِجْئَناَك ِ�اْلَحقِّ َوَأْحَسَن َتْفِسیًرا"{
قرر  ] قال: ومن قال"،٣[الدخان: }ةٍ ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مَُّباَركَ {بن �ثیر في تفسیر آ�ة الدخان، ا

]، وهي ١[القدر:} ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ {أنها لیلة القدر؛ ألنها مبهمة هنا، ُبیَِّنت في سورة، 
]، وال تعارض ١٨٥[البقرة: }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ { :-جل وعال–أخص من قوله 

كالم العاّم ولیلة القدر فرد من أفراد لیالي رمضان، �عني: داخلة في شهر رمضان، �صح بینها، ال
: أنزل في شهر رمضان؛ ألن لیلة القدر منه، ولیلة القدر لیلة مبار�ة، فیصح أن �قال :أن ُ�قال

 ] وهي لیلة القدر.٣[الدخان: }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مَُّباَرَكةٍ {
نها لیلة النصف من شعبان �ما ُروي عن عكرمة فقد أ�عَد النَّجعة؛ فإن نص إ "قال: من قال:

القرآن أنها في رمضان، والحدیث رواه عبد هللا بن صالح عن اللیث عن عقیل عن الزهري 
 -صلى هللا علیه وسلم–أخبرني عثمان بن محمد بن المغیرة بن األخنس، قال: إن رسول هللا 

ان إلى شعبان حتى إن الرجل لینكح و�ولد له وقد أخرج اسمه في تقطع اآلجال من شعب« قال:
تقطع اآلجال «عالقة الحدیث:  ما"، فهو حدیث مرسل، ومثله ال ُ�عارض �ه النصوص »الموتى

فیها {لها لقوله �عد ذلك:  ایرً ة الدخان؟ وأنه �صلح أن �كون تفس�آ� »من شعبان إلى شعبان
] �عني: تقطع فیها اآلجال، وعامة الناس �سمونها لیلة الكتب ٤ان:[الدخ }ُ�فَرُق ُ�لُّ َأمٍر َحكیمٍ 

 ل هذا الخبر الضعیف المرسل، ومماا على مثن، اعتمادً لمحو، �سمونها لیلة النصف من شعباوا
ا ما ذ�ر الدهلوي في "حجة هللا البالغة" ماذا �قول؟   �ستغرب جد�
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. "�قول: اعلم أن �الم ما �خطر على البال .-�عني في السنة–�قول: اعلم أن لیلة القدر لیلتان. 
لیلة القدر لیلتان، إحداهما فیها �فرق �ل أمر حكیم، وفیها نزل القرآن جملة واحدة، ثم نزل 

نة، وال �جب أن تكون في رمضان" ،اا نجمً �عد ذلك نجمً  وصر�ح القرآن  �یف. وهي لیلٌة في السَّ
: "إحداهما فیها �فرق �ل أمر ]. �قول١٨٥[البقرة: }ِه اْلُقْرآنُ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفی{ �قول:

"وفیها نزل القرآن ". �عني �أنه على هذا ینزِّل آ�ة الدخان، حكیم، وفیها نزل القرآن جملة واحدة
َنة، وال �جب أن تكون في رمضان".ا نجمً جملة واحدة ثم نزل �عد ذلك نجمً   ا وهي لیلة في السَّ

غالبة لها، واتفق أنها �انت في رمضان عند نزول القرآن، ما فائدة هذا نعم، رمضان مظّنة 
 الكالم؟
 .......طالب:

 ؟ماذا
 .....طالب:

اللیلة ما یلزم أن تكون في رمضان، وفیها أنزل  ذهلكن أصل الكالم، و�ونها لیلتین، وه نعم
 القرآن. ما الفائدة منه؟ 

�عني اللیلة تدور في السنة ووافقت أنها  قرآن"."واتفق أنها �انت في رمضان عند نزول ال�قول: 
 في رمضان، هذه اللیلة المبار�ة. ما الداعي لمثل هذا الكالم؟ 

 .....طالب:
ألنها لیلة غیر لیلة القدر التي اتفق  ؛هي لیست بلیلة القدر؛ ألنها غیر التي سیتكلَّم علیها، الثانیة

 علیها المسلمون. 
 ...........طالب:

 برمضان.لیست خاصة 
 ........طالب:

�كون فیها نوٌع من انتشار الروحانیة ومجيء  -�عني لیلة القدر الثانیة عنده-"والثانیة: 
". التي لیلة القدر التي �عنیها المسلمون، و�فهمونها من السورة التي نزلت المالئكة إلى األرض

 خاصًة بها.
المالئكة إلى األرض فیتفق المسلمون  "والثانیة: �كون فیها نوٌع من انتشار الروحانیة ومجيء

و�تباعد منهم  ،و�تقرب منهم المالئكة ،فیها على الطاعات، فتتعاكس أنوارهم فیما بینهم
الشیاطین، و�ستجاب منهم أدعیتهم وطاعُتهم، وهي لیلٌة في �لِّ رمضان، في أوتار العشر 

ُم فیها وتتأخر فیها وال تخرج منها. فمن قصد األ  ولى قال: هي في �ل سنة، ومن األواخر تتقدَّ
 قصد الثانیة قال: هي في العشر األواخر من رمضان". 

�عني ما قیمة هذا الكالم، �عني: هل نحن بین نصوص صحیحة صر�حة متعارضة لنحتاج أن 
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ونحمل النصوص األخرى على لیلة أخرى، �ما �فعله  ،نحمل �عض هذه النصوص على لیلة
 ارض، �حملون األمر على التعدد؟كثیٌر من أهل العلم عند التع

 .نعم
 ...................طالب:

�خشى أنه مجرد عقل ُیرائي یر�د أن یوفق  معوله على الحدیث الضعیف وانتهى،كالمه إن �ان 
 ]، في جواب؟١[القدر:} ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ {بین آ�ة الدخان مع ما جاء في 

يء من أقواله في هذا الباب؟ أقول: هذا �الم ال یدل علیه دلیل، ولم �عني ما اطلعت على ش
 وال یلتفت إلیه. ُ�سبق إلیه الدهلوي فال عبرة �ه، وال یلتفت إلیه.

"اختلف في �یفیة إنزال القرآن من اللوح المحفوظ على ثالثة  تقان" �قول:السیوطي في "اإل
 أقوال:

 �قول: أحدها وهو األصح األشهر":
تكلم �ه  -جل وعال–ما عنده إشكال في �ون القرآن أنزل جملة واحدة؛ ألن هللا تكلم  السیوطي

مثل هذا، بل �قولون علیه األشاعرة هذا مذهبهم، فال �ستشكلون  دفعة واحدة، على طر�قتهم
 .االتفاق
 ...........طالب:
 .سنرى طیب، 
 ثة أقوال:"اختلف في �یفیة إنزال القرآن من اللوح المحفوظ على ثال �قول: 

أحدها وهو األصح األشهر: أنه نزل إلى سماء الدنیا في المطبوع من "اإلتقان" لیلة البدر، �ذا 
 ا.نه أنزل في النصف من رمضان، فیصح أ�ًض إإال إذا قلنا  قال، ولعلها لیلة القدر"،

ا في عشر�ن سنة، أو ثالث وعشر�ن أو خمٍس وعشر�ن، "جملة واحدة، ثم �عد ذلك نزل منجمً 
ِة إقامِتِه   �مكة �عد البعثة. -صلى هللا علیه وسلم–على حسب الخالف في مدَّ

في عشر�ن لیلة. في عشر�ن لیلة قدر، الثاني: أنه نزل إلى السماء الدنیا في عشر�ن لیلة"، 
ة �عثته  في مكة والمدینة، في �لِّ لیلة قدر من �ل سنة ینزل ما  -علیه الصالة والسالم–مدَّ

 نة �املة، إلى لیلة القدر الثانیة.سینزل خالل الس
 .نعم

 ......طالب:
 ؟كیف

 طالب:........
 اإلشكال وارد، لكنه �خفف من مسألة أن هللا تكلم �ه مرة واحدة.

 طالب:...............
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 ؟نعم
 طالب:............

 .بلى
 �خفف هذا اإلشكال.

أو ثالث وعشر�ن أو خمس : "الثانیة: أنه نزل إلى السماء الدنیا في عشر�ن لیلة قدر قال
نة، ثم نزل �عد ذلك منجًما في جمیع  وعشر�ن، في �ل لیلة ما �قدر هللا إنزاله في �لِّ السَّ

 السنة.
حتمال فخر الدین الرازي �ما هو ا�عني:  قال: وهذا القول ذ�ره اإلمام فخر الدین �حًثا".

�حتاج الناس إلى إنزاِله، إلى  ا. فقال: �حتمل أنه �ان ینزل في �ل لیلة قدٍر ما"�حثً معروف، 
 مثلها من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا".

 ؟" هل هذا أولى أو األول؟"ثم توقف، هل هذا أولى أو األول
"وهل إنزاله في لیلة القدر و�ذا أراد اإلنسان أن یرجح بین هذا أو األول، هذا جاء �ه احتمال. 

لقدر أو في �لِّ لیلة من لیالي القدر؟ قال: في لیلة، �قتضي أنه ُأنِزل في لیة واحد من لیالي ا
هل المراد لیلة واحدة، أول لیلة من لیالي القدر في البعثة أو أن المراد جنس لیلة  في لیلة القدر"،

 القدر؟ األول یوافق القول األول، والثاني یوافق القول الثاني.
القرطبي عن مقاتل بن حیان. نقله  نقله :" وهذا الذي جعله الرازي احتماًال قال ابن �ثیر

القرطبي عن مقاتل بن حیان. وحكى اإلجماع على أنه نزل جملًة واحدة من اللوح المحفوظ 
حكى اإلجماع على أنه نزل جملة واحدة من اللوح  القرطبيإلى بیت العزَّة في السماء الدنیا". 

 المحفوظ إلى بیت العزة في السماء الدنیا. 
ن عباس، الخبر ُتلقِّي عن ابن عباس، وصححه  األئمة عن ابن عباس، لكن ُتلقي الخبر عن اب

 .، ال یوِجد إشكالمثل هذا الخبر عن ابن عباس ال یوِجد عند هؤالء المفسر�ن إشكاًال 
 طالب:.......

 لیس �حجة؟ أمتفسیر الصحابي حجة 
فسیر الصحابي حجة. الحاكم قال: حجة، الحاكم أبو عبد هللا في مواضع من "المستدرك"، قال: ت

 وعامَُّة أهل الحدیث قالوا:...
 طالب: لیس �حجة.

 تعلق �أسباب النزول.إن المراد �كالم الحاكم ما ی
وا ما    رفًعا فمحمول على األسباِب             فسره الصحابيوعدُّ
طرف فیها؛  -صالة والسالمعلیه ال–�عني: على أسباب النزول؛ ألنها ال بد أن �كون الرسول  

ألنه هو الذي ینزل علیه القرآن، وما عدا ذلك فقد �جتهد الصحابي، ولذلك اختلفوا في تفسیر 
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"ومن قال �عض اآل�ات و�عض الكلمات، فال �كون قولهم حجة على �عض. قال السیوطي: 
ین. بن شهاب: آخر القرآن عهًدا �العر ا�قول مقاتل الحلیمي والموردي و�وافقه قول  ش آ�ة الدَّ

ْین". آخر القرآن عهدً  �عني األمة ال تختلف في أن القرآن فیه أول ما نزل وفیه ا �العرش آ�ُة الدَّ
ما. ال �ختلفون في هذا، و�ذ�رون أول ما نزل وآخر آخر ما نزل، فلم ینزل دفعة واحدة، نزل منجً 

َم الخالف في أول ما نزل، عرفنا أنه القول المعتم ي تدل علیه لمرجح والذد اما نزل، تقدَّ
] �ما مرَّ بنا، قول جابر أنه المدثِّر فمحمول ١[العلق: }{اْقَرأالنصوص الصحیحة الصر�حة أنه: 

 �عد فترة الوحي.  }{اْقَرأعلى ما �عد 
القول الثالث، القول الثالث ننتبه له: أنه ابُتِدَئ إنزاله في لیلة القدر. أنه ابُتِدَئ إنزاله في لیلة 

 قال: -نو�نة القحطاني–. في النونیة القدر

 و�دا�ة التنز�ل في رمضان
 .................. 

 
 و�دا�ة التنز�ل في رمضان

م في شرح حدیث األول. الثاني، في شرح حدیث الثاني تقدم هذا، أنه أنزل علیه.  هذا تقدَّ
شهر األولى �انت ن الستة األإ�عني: �ونه ُ�ِعث في ر�یع ولم ینزل علیه إال في  رمضان قلنا 

ًما في أوقاٍت مختلَفة  ،"أنه ابتدئ إنزاله في لیلة القدر هي الرؤ�ا الصالحة، ثم نزل �عد ذلك منجَّ
 من سائر األوقات، و�ه قال الشعبي".

ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي {�عني: إذا �ان االبتداء، إنزال القرآن إذا �ان ابتداؤه في رمضان صح أن �قال: 
]، ١٨٥[البقرة: }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ { ]، وصحَّ أن ُ�قال:١[القدر:} َقْدرِ َلْیَلِة الْ 

�عني: ابتدأ إنزال القرآن فیه، و�هذا یرتفع اإلشكال، إذا قلنا: ابتدئ �ه، في مجموع فتاوى شیخ 
ل القرآن، و�ثیر مما یتعلق �عد �الٍم طو�ل حول القرآن، حقیقة القرآن، نزو  -رحمه هللا–اإلسالم 

"وهذا ال ینافي ما جاء عن ابن عباس وغیره من السلف، وهذا ال : -رحمه هللا–�القرآن، قال 
} ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ {ینافي ما جاء عن ابن عباس وغیره من السلف في تفسیر قوله:  

ًقا �حسب ماء الدنیا ثم أنزله �عد ذلك منجمً أنه أنزله إلى بیت العزَِّة في الس ]،١[القدر: ا مفرَّ
ا �حسب ا مفرقً الحوادث، أنه أنزله إلى بیت العزة في السماء الدنیا ثم أنزله �عد ذلك منجمً 

�عني: �ما أن ما حدث وما سیحدث إلى  الحوادث، وال ینافي أنه مكتوٌب في اللوح المحفوظ".
، و�تحقق وقوعه في األعیان ووجوده إذا حصل، وهو قیام الساعة �له مكتوب في اللوح المحفوظ

: -جل وعال–"وال ینافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله �ما قال مكتوب قبل ذلك، 
ِفي  *ِإنَُّه َلُقْرآٌن َ�ِر�مٌ : {وقال تعالى ،]٢٢-٢١[البروج: }ِفي َلْوٍح مَّْحُفوظٍ  *َبْل ُهَو ُقْرآٌن مَِّجیٌد {

ُرونَ  *وٍن ِكَتاٍب مَّْكنُ  ُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ ]، �عني: اللوح المحفوظ".٧٩-٧٧[الواقعة: }الَّ َ�َمسُّ  
َمٍة  *َفَمن َشاَء َذَكَرُه  *َكالَّ ِإنََّها َتْذِكَرٌة {: -جل وعال–"وقال  َرٍة *ِفي ُصُحٍف مَُّكرَّ  *مَّْرُفوَعٍة مَُّطهَّ
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َوِ�نَُّه ِفي ُأمِّ اْلِكَتاِب َلَدْیَنا َلَعِليٌّ : {-جل وعال–]، وقال ١٦-١١[عبس: }ِ�َراٍم َبَرَرةٍ  *ِ�َأْیِدي َسَفَرٍة 
] فإن �ونه مكتوً�ا في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة �أیدي المالئكة ال ٤[الزخرف: }َحِكیمٌ 

مفرق؟ أم�امل  �قول: فإن �ونه مكتوب في اللوح المحفوظ". ینافي أن �كون جبر�ل،  
 طالب: �امل.

في اللوح المحفوظ وفي صحف مطهرة �أیدي المالئكة ال ینافي أن �كون جبر�ل كامل. مكتوب 
 -جل وعال–نزل �ه من هللا سواء �تبه هللا قبل أن یرسل �ه جبر�ل أو �عد ذلك. سواء �تبه هللا 

ا إلى بیت العزة جملة واحدة في لیلة قبل أن یرسل �ه جبر�ل أو �عد ذلك، و�ذا �ان قد أنزله مكتو�ً 
قد �تبه �له قبل أن ُینزله. المقصود: أن اإلشكال الذي قد �قع في قلوب �عض الناس مثل القدر ف

َرُه  -جل وعال–ما وقع الشك من الذي سأل ابن عباس، یزول بنظائره، �ما �تبه هللا  وقضاه وقدَّ
 قبل أن �خلق الخلق �كم؟

...طالب:  
: قال -علیهما السالم–دم �خمسین ألف سنة، ولذا لما تحاج آدم وموسى، لما قال موسى آل

هذه  »أنت آدم أبو البشر، خلقك هللا بیِده، وأسجد لك مالئكته، أخرجتنا ونفسك من الجنة«
بیده، وُ�سِجد لك المالئكة، ثم تعِصي وتتسبب �إخراج  -جل وعال–الكرامات �خلقك الرحمن 

    –العناء؟ فقال آدملتعب و نفِسك وذر�َّتك من الجنة إلى دار الشقاء، إلى دار التكلیف، إلى دار ا
موسى نبي؛ �عرف مثل هذه األمور �عد  »ا قبل أن ُأخَلقكم تجد ذلك مكتو�ً «: -علیه السالم 

�عني  »فحجَّ آدم موسى« ،»قبل أن ُتخلق �خمسین ألف سنة«التأمل  والمراجعة �عرفها. قال: 
ع التي ستنزل فیما �عد ال إشكال، اإلشكال إذا نظَّرناه ببقیة ما ُ�تب في اللوح المحفوظ من الوقائ

–یتكلم �القرآن متى شاء و�ذا شاء، وأن جبر�ل یتلقى الوحي من هللا  -جل وعال–و�بقى أن هللا 
.-علیه الصالة والسالم–و�لقیه إلى محمد  ،مباشرةً  -جل وعال  

ا كلم �ه �المً ا من اللوح المحفوظ إلى بیت العزة ثم تأال �حل اإلشكال �أن هللا نزله مكتو�ً �قول:  
 وقت �ل حادثة؟

نعم. اآلن لما نورد مثل هذا اإلشكال، ونبحث عن حلٍّ له؛ ألن طالب العلم خالي الذهن من هذا 
وال  ،تكلم في الِقَدم في األزل -جل وعال–الكالم لو ناقشه أشعرّي أو غیره من َمن یرى أن هللا 

قد ال �ستحضر الجواب.یتكلم �عد ذلك، وأورد علیه أن القرآن نزل جملة واحدة   
فماذا عن اآل�ات  ا �امالً نزول القرآن �اللوح المحفوظ مكتوً�ا أو من اللوح المحفوظ، مكتو�ً  

  ا، هل نقول �أنها ُمحیت من اللوح المحفوظ؟المنسوخة لفظً 
 ال ما یلزم، ما یلزم أن تكون ُمِحَیت.

.............طالب:  
 سمع اآلن السماع حصل.
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.............طالب:  
]، هذا موجود، ١[النحل: }َأَتٰى َأْمُر للااَِّ َفَال َتْسَتْعِجُلوهُ { �عني �ون الماضي ُ�عبَّر �ه عن المستقبل،

 فیكون من هذا الباب قبل وقوعه وعلى حقیقته �عد وقوعه.
...........طالب:  
 كیف؟
...........طالب:  
 نعم؟

 �عني ما الفرق بین الكتا�ة والكالم؟ 
وح المحفوظ، وهذه مرتبة من مراتب القدر، �عني: هل یلزم من �تابته في اللوح وُ�تب في الل

تكلم �ه؟  -جل وعال–، هل یلزم من ذلك أن هللا المحفوظ و�نزاله إلى بیت العزة مكتوً�ا �امًال 
لكن �ونه  ،�الكتا�ة و�ونه نطق �ه أو ال ما.. أمر مغیَّب عنَّا -جل وعال–مقصود أنه صدر منه 

ونقله إلى محمد هذا محل اتفاق، بین سلف هذه األمة  ،�كالٍم مسموع سمعه جبر�لتكلم �ه 
 وأئمتها.
........طالب:  

.نعم  
......طالب:  

.نعم  
.....طالب:  

.نعم  
......طالب:  

.] مقتضى ذلك �له١[القدر:} ِإنَّا َأْنَزْلَناهُ { ماهي بواضحة،  
] مقتضى �له، لكن الكالم في �الم ابن ١٨٥[البقرة: }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ {

د مثل هذا اإلشكال فقط، و�ال عباس مع الواقع، مع واقع التنجیم والتنز�ل منجم�ا، هو الذي یور 
تنافر. هإشكال، ما فی همع اآل�ات ما فی ماشٍ كالم ابن عباس ف  

في اللوح المحفوظ ال ینافي أن  امكتو�ً : "و�ونه قال -كالم شیخ اإلسالم–ننظر في �قیة الكالم 
�كون جبر�ل نزل �ه من هللا سواء �تبه هللا قبل أن یرسل �ه جبر�ل أو �عد ذلك. و�ذا �ان قد 
أنزله مكتوً�ا إلى بیت العزَّة جملًة واحدة في لیلة القدر فقد �تبه �لَّه قبل أن ُینِزَله. �هللا تعالى 

�علم ما �ان،  -جل وعال–�ونه  یف �ان �كون".�علم ما �ان وما �كون وما ال �كون لو �ان �
وما �كون، هذا ما فیه إشكال، لكن ما ال �كون لو �ان �یف �كون، �عني: هل المعدوم شيء 

 �مكن أن ُ�عَلم؟ 
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...........طالب:  
لیس  أموهذا ینبني على أنَّ المعدوم شيء  ذا ظاهرة لكن الكالم في التقعید،نعم، األدلة على ه

وا َلَعاُدوا{�قول:  –جل وعال –إلسالم �قرر أنه لیس �شيء، لكن هللا �شيء؟ شیخ ا  }َوَلْو ُردُّ
وا َلَعاُدوا{]، ٢٨[األنعام: {َوُهْم َ�ُقوُلوَن �علم أنهم لو أخرجوا من النار  -جل وعال–هللا  }َوَلْو ُردُّ

�قرر أنهم لو ردوا  -جل وعال–] هللا ١٠٧ن:[المؤمنو  }َر�ََّنا َأْخِرْجَنا ِمْنَها َفِإْن ُعْدَنا َفِإنَّا َظاِلُمونَ 
لعادوا، هل لهذا ما �شهد له؟ نعم، شخص تتحطم الطائرة وهو فرد من أفرادها، و�نكسر �ل عظم 

في بدنه، و�مكث في العالج سنین طو�لة، ثم �عافى �عد ذلك و�عود أسوأ مما �ان، وأمة تخرج 
 من بلدها ثم یرجعون �ما �انوا.

ال مرد له، األمة اآلن ترى األخطار محدقة، محیطة فا قضى وأبرم األمر، إذ -جل وعال–هللا 
هم علیه، والرجالن �مضیان في المعصیة فیمسخ  ومع ذلك �ستمرون على ما ،بها من �ل جانب

ا و�مضي اآلخر إلى معصیته، �عني ما نستغرب أن هؤالء �عد لفح النار لهم أنهم أحدهما خنز�رً 
غرب مثل هذا، وشواهد األحوال قر�بة من هذا، �هللا المستعان.لو ردوا لعادوا، ما نست  

 طالب: اللهم صل وسلم و�ارك على عبدك ورسولك
 طالب:... محل اإلشكال.

؟كیف  
ب على مذهب السلف.او طالب:.... جملة واحدة، وج  

 ال انحل اإلشكال، مثل المقادیر التي �تبت وهي ما �عد حصلت، �تبت في اللوح المحفوظ.
في األزل. اقد�مً  ایتكلم �المً  -جل وعال–هللا قضیة اآلحاد أن  طالب:  

كونه نزل جملة واحدة لبیت العزة، ال �عني وال یلزم منه أن ال �كون جبر�ل یتلقاه مباشرة في 
یتكلم علیه في �ل حادثة �ما یناسبها. -وعال جل–الحوادث، النبي.. هللا   

....طالب:  
صیل.كما جاء عن ابن عباس ونتعرض لتف  

 نعم.
 �عني ذ�ره.

.....طالب:  
ما أنزل على األنبیاء من قبل. فیال، البد أن �كون ذ�ره، ال �مكن أن �كون القرآن �امالً   

............طالب:  
 هذا غر�ب.

 طالب:....ما تقوله السورة...
؟نعم  
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 طالب:............
لى  �علم ما �ان وما �كون، وما "هللا تعاال ال، إذا قررنا، نشوف �الم شیخ اإلسالم اآلن، �قول: 

قدر مقادیر الخالئق، و�تب أعمال العباد  -سبحانه–ال �كون أن لو �ان �یف �ان �كون، وهو 
و�تب أعمال العباد قبل أن �عملوها، �ما ثبت ذلك  ،قبل أن �عملوها. �هللا قدر مقادیر الخالئق

ة �كتابتها �عد ما �عملونها.في صر�ح الكتاب والسنة، وآثار السلف. ثم إنه �أمر المالئك  
قدر مقادیر الخالئق، و�تب أعمال العباد قبل أن �عملوها �ما ثبت ذلك  -سبحانه وتعالى–وهو 

 ههذ في صر�ح الكتاب والسنة وآثار السلف، ثم إنه �أمر المالئكة �كتابتها �عد ما �عملونها".
تا�ة إما له و�ما علیه في صحف هذا الكتا�ة العامة في اللوح المحفوظ قبل، والكتا�ة �عد، هذه �

 المكلف. 
ة الشاهدین.طالب: �منزل  

.نعم  
"ثم إنه �أمر المالئكة �كتابتها �عد ما �عملونها فیقابل بین الكتا�ة المتقدمة على الوجود 

ن السلف وهو والكتا�ة المتأخرة عنه فال �كون بینهما تفاوت. هكذا قال ابن عباس وغیره م
ا عنه، قد �تبه قبل أن �خلقه، فكیف �ستبعد أن �كتب �المه الذي لقه �ائنً حق، فإذا �ان ما �خ

�عني: من أفعال العباد، ا عنه" یرسل �ه مالئكته قبل أن یرسلهم �ه!؟ و�ذا �ان ما �خلقه �ائنً 
ُ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ { أن  ا عنه، قد �تبه قبلَ إذا �ان ما �خلقه �ائنً "ف  ]٩٦[الصافات: }َ�للااَّ

.!"ه الذي یرسل �ه مالئكته قبل أن یرسلهم �هستبعد أن �كتب �المَ �خلقه، فكیف �ُ   
ُأنِزَل { : "قوله:الشو�اني في "فتح القدیر" ذ�ر األقوال �اختصار شدید في إنزال القرآن، �قول 

ا جمً ثم �ان جبر�ل ینزل �ه ن ،قیل: أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا } ِفیِه اْلُقْرآنُ 
، الذي �كون بدا�ة التنز�ل في رمضان، و�عد ذلك في أوقات متفاوتة ا، وقیل: أنزل فیه أوله"نجمً 

"وقیل: ُأنزل فیه أوله. وقیل: أنزل في شأنه القرآن، فیكون ُأنزل  متباینة على حسب الوقائع.
القرآن  شهر"."وال �كون إنزال القرآن في الالشهر؟ �عود إلى الشهر.  أم�عود إلى القرآن  فیه"
"و�نما شأن الشهر أنزل في القرآن. قال: وهذه اآل�ة أعمُّ من قوله هو حقیقة القرآن،  الذي

]، ٣[الدخان: }ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة مَُّباَرَكةٍ {]، وقوله: ١[القدر:} ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ { تعالى:
 �عني: لیلة القدر".

خ.طالب: شی  
 نعم.

نه لفي ز�ر األولین، ونزل إلى السماء الدنیا أنه لیس �كامله وال بتفصیله وال ما نقول إطالب: 
 �جمیع أحكامه، أال �قال هذا �ا شیخ حتى؟
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خالص. �عني: القرآن �امل، }ِإنَّا َأْنَزْلَناهُ {ما علیه دلیل، األصل:  لكنال،   
 طالب: اآلن استبعدت �الم شیخ اإلسالم.

نه احتمال أنه �كون بدا�ة التنز�ل في شهر رمضان وفي لیلة القدر وفي لیلة مبار�ة، نا إال، قل
في رمضان وفي لیلة القدر، لكن ما �عد ذلك  -علیه الصالة والسالم–أول ما نزل على النبي 

هذا إذا حكمنا على عدم الحكم على خبر ابن عباس �أنه مرفوع، أما إذا �ان االجتهاد منه، وفهم 
ه، أنزل فیه، أنه �امل. هذا ظاهر اابن عباس للتنز�ل وأنه أنزل جملة؛ ألن مقتضى أنزلنمن 

اللفظ، والقول �أن بدا�ة التنز�ل فیه لتتمشى النصوص مع الواقع، وأن الواقع أنه ما أنزل جملة 
زة ن قول ابن عباس: ُأنزل إلى بیت العا، لكن تلتئم النصوص إذا قلنا: إواحدة و�نما أنزل منجمً 

نَّ جبر�ل �أخذ من ِرد على قول المبتدعة إذا قلنا: إا حسب الوقائع، واإلشكال یَ ، وأنزل منجمً كامالً 
و�تلقاه جبر�ل  ،یتكلم �ه مباشرة -جل وعال–هذا المنزل إلى البیت المعمور، ما �أخذ من هللا 

و�تلقاه جبرل. عنه، وال فیه ما �منع من هذا أنه ینزل �امًال   
........طالب:  

ین؟أ  
....طالب:  

 –هللا�ه جملة واحدة، على ما قعدوه وأصلوه، وأن  -جل وعلى–ال هم إذا قالوا: نزل، تكلم هللا 
منزه عن حلول الحوادث. معروف قولهم في القرآن، وأنه تكلم �ه دفعة واحدة، والقرآن  -جل وعال

حقائقها �اختالف  والتوراة، واإلنجیل، والز�ور، وصحف موسى، �لها شيء واحد. إنما تختلف
 لغاتها. وتقدم هذا.

.....طالب:  
أنزل هذه اآل�ة وتكلَّم بها، وتلقاها جبر�ل من أجل هذه  -جل وعال–نلزمهم بهذا، إن هللا  نحنال، 

الحادثة المتأخرة، �عني: تأیید بدعتهم من �الم ابن عباس لو �ان جبر�ل �أخذ من هذا المنزل 
خالص تكلم في األزل وال یتكلم، وسطر في اللوح المحفوظ إلى لبیت العزة، نعم. نقول: إنه 

ومكتوب قبل ا إلى بیت العزة، لكن إذا قلنا: إنه أنزل في بیت العزة، وسطر في صحٍف نزل به
 ذلك في اللوح المفوظ.

 نعم.
...طالب:  

�كالٍم ُ�سمع،   -جل وعال–ا على حسب الوقائع �أخذه من �الم هللا لكن جبر�ل ینزل �ه منجمً 
یتكلم �ه متى  -جل وعال–فیكون هللا  -علیه الصالة والسالم–�سمعه جبر�ل و�نقله إلى النبي 

  شاء.
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 طالب:.........
 ذ�ر السیوطي مجموعة من الحكم، لعلنا نحضرها في الدرس الالحق إن شاء هللا.

الواقعة.. القرآن.. طالب: في آ�ة  
.نعم  

.. �الم شیخ اإلسالم،..طالب: معنى هذا أنه �الم هللا، ثم أشكل هذا   
ِفي  *ِإنَُّه َلُقْرآٌن َ�ِر�مٌ { المانع؟ هو القرآن الذي في اللوح المحفوظ هو القرآن، ماوهو القرآن، 

   .]٧٨-٧٧[الواقعة:} ِكَتاٍب 
 طالب: .. هللا تكلم ..

.نعم  
 طالب: شیخ اإلسالم یرى أن هللا �تبه في اللوح المحفوظ.

ي اللوح المحفوظ، �ل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ من �تب �ل شيء ف -جل وعال-هللا 
الذي ال یتغیر  -جل وعال–حوادث تقع إلى قیام الساعة مكتو�ة، لكن فرٌق بین ما في علم هللا 

ُ َما َ�َشاُء َوُ�ْثِبُت {و�ین ما في بین أیدي المالئكة التي �مكن فیها التغییر   ُأمُّ  َوِعنَدهُ  ۖ◌ َ�ْمُحو للااَّ
ال یتغیر، لكن الذي یتطلع علیه المالئكة هذا  -جل وعلى–] الذي عند هللا ٣٩[الرعد: }اْلِكَتاِب 

ا فامحني واكتبني سعیًدا، فإنك.. تمحو عمر: اللهم إن �نت قد �تبتني شقی� �مكن تغیره، لذا �قول 
 من« ا: الز�ادة في العمر، والذي حصل فیها الكالم الكثیر ألهل العلم،ما تشاء وتثبت. وأ�ًض 

طیب العمر مكتوب، األجل  »أحب أن یبسط له في رزقه، و�نسأ له في أجله، فلیصل رحمه
مكتوب، والرزق مكتوب، وهو في �طن أمه حینما یرسل إلیه الملك، ومكتوب قبل ذلك في اللوح 

.فوظ، قبل أن �خلق �خمسین ألف سنةالمح  
...طالب:  

ن سنة، ن سنة عمره، ستون، سبعو وظ خمسو فكیف ینسأ له في أجله؟ مكتوب في اللوح المحف
ال؟ قالوا: الذي في أیدي المالئكة �مكن أن یزاد فیه و�نقص، أما ما في  أموصل رحمه یز�د، 

علم جدید، خفي علیه قبل، فإنه �علم  -جل وعال–فال یتغیر، وال یتجدد له  -جل وعال–علم هللا 
 ما �ان وما �كون وما ال �كون لو �ان �یف �ان �كون.

.. النسخ، نسخ األحكام.طالب:.  
؟ماذا  

 طالب: النسخ نسخ األحكام..
ق أنها �البر�ة، نعم، ولذا �جنح �عض أهل العلم إلى أن المراد في ز�ادة العمر، في ز�ادة الرز 

] ما ٣٤:األعراف[ َال َ�ْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوَال َ�ْسَتْقِدُموَن}{ن سنة ما تز�د، �عني مكتوب لك ستو 
ن سنة تعادل من عمر شخٍص آخر لم  لحظة عما �تب لك، لكن هذه الستو ، والتز�د وال ساعة
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�صل رحمه ضعف المقدار، أو أكثر أو أقل على حسب قوة هذه الصلة وضعفها، فالز�ادة هذه 
 مقصود بها: البر�ة.
 طالب:............

 نعم.
 طالب:.....

؟ماذافي   
 طالب:...... .... ......

 كیف؟
ا الشخص لو لم �صل رحمه عمره ...طالب:......اآلن هذ  

.نعم  
 طالب:... أصبح له بر�ة ..

ن سنة، وصل رحمه، �یف تكون هذه الز�ادة؟ قالوا: ال، هو الكالم في أجل خمسون سنة، ستو 
إذا وصل رحمه ُ�عطى من العمر ما ُ�تب له، ما یز�د وال َینقص إال أنه ینجز في هذا العمر ما 

تجدون من مات وعمره ثالثین سنة وعلمه ُ�ستفاد منه إلى قیام ینجزه في ضعف المدة. ولذلك 
ثین سنة، وثال االساعة، أفضل مما لو عاش مائة وخمسین سنة، وتجدون ابن عبد الــهادي تسعً 

ینتهي  النووي �م؟ وغیره وغیره، وتجدون من �عیش مائة وز�ادة و.. ثم.إمام من أئمة الحدیث، 
بدون  ا�عیش ستین، عمرً  أن كتب العمر وز�اة العمر، احتمالنه �ُ بال شيء. منهم من �قول: إ

ز�اة، و�ز�اته �عیش إلى ثمانین، فإن وصل رحمه ثبتت له هذه الز�اة و�ن لم �صل رحمه لم 
 تثبت له. فعاش ما قدر له.

...طالب:  
؟ماذا  

....طالب:  
 هي أسباب، هي أسباب بال شك، للز�ادة لكن هل الز�ادة حقیقیة، أو معنو�ة؟ 

....طالب:  
.نعم  

....طالب:  
؟كیف  

...طالب:  
؟ماذا  

....طالب:  
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واضح.بما هو   
.....طالب:  

.نعم  
.....طالب:  

و�ن أحد�م لیعمل �عمل أهل الجنة حتى ما �كون بینه و�ینها إال ذراع فیسبق «ال ال، هو مثل 
ر واآلجال كس، المقصود أن المكتوب وما قدوالع »علیه الكتاب فیعمل �عمل أهل النار فیدخلها

ال یتغیر شيء، وأما ما  -جل وعال–في اللوح المحفوظ، هذا في علم هللا  -جل وعال–كتبه هللا 
 في علم المالئكة فقابل...

....طالب:  
ن إهذا هللا أعلم بتفاصیل ذلك، لكن هذا ما قرره أهل العلم �حیث یرتفع اإلشكال. من �قول: 

و�البر�ة، هذا .. واضح. نو�ة،الز�ادة حقیقیة ومن �قول: الز�ادة مع  
....طالب:  

.نعم  
....طالب:  
 كیف؟

نكمل �حث المسألة، �عض ما أورد �عني مثل الحكمة ومثل �الم شیخ اإلسالم في مواضع  ،ال
ِلینَ {أخرى،  رحمه –، أذ�ر أن الشیخ ابن عثیمین نرى ا ]، أ�ًض ١٩٦[الشعراء: }َوِ�نَُّه َلِفي ُزُ�ِر اْألَوَّ

تا�ع شیخ  اإلسالم مدة وأنه انفصل عنه. له �الم، وأنه -هللا  
....طالب:  

؟ماذا  
....طالب:  
قرأت؟ أم اسماعً   
.....طالب:  

 إشكال �بیر هذا.
...طالب:  

حسب اللغات، �ن �الم هللا واحد، إال : إهذا إشكال �بیر، �عني یوافق إلى حٍد ما قول من �قول
 وهذا قول �اطل.

. لو یؤتى �ه �حروفه تأملناه. هحال: لو نجيء �كالم الشیخ �حروف على �ل  
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 �هللا أعلم. وصلى هللا على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین.
 
 
 
 

                         
 
 


